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1.

AURKEZPENA

2015eko txosten honek jasotzen ditu Gipuzkoako Bizikletaren Behatokiak Bizikleta Bideen
Oinarrizko Foru Sarearen gainean egindako erabiltzaileen zenbaketaren ondorio nagusiak.
Gipuzkoako Bizikletaren Behatokiaren helburu nagusiak honako hauek dira:
-

Txirrindulari eta oinezkoentzako foru sarea zenbat, nola eta zertarako erabiltzen den
ebaluatzea.
Sarearen erabilera baldintzatzen duten faktoreak aztertzea.
Sareko erabiltzaileen iritziak eta eskaerak biltzea.
Informazio erabilgarria eskuratzea, sarearen plangintza eta kudeaketa hobetzeko
erabakiak hartzera begira.

Txosten honetan sarearen erabilpenaren zenbaketaren bitartez jasotako datu nagusiak
azalduko ditugu. Joan-etorrien gaineko zenbaketa sistematizatua kontagailu automatikoen
sistema batez egiten da 2007. urteaz geroztik. 2015ean kontagailuak 18 bidetan daude
jarrita1.
Datu hauek garrantzitsuak dira, alde batetik, Bizikleta Bideen Foru Sareak jasotzen dituen
fluxuen gaineko neurri zehatza izateko eta, bestetik, denboran zehar haren bilakaera
ezagutzeko. Horrela, lortzen diren datuak oinarria dira, bide bakoitzeko erabiltzaileen mota
eta tarte bakoitzaren bokazioa aztertzeko, eta bizikleta bideen planifikazio eta artapena
dimentsionatzeko.
Informazio hori ezinbestekoa zaigu, bestetik, abian jarritako sareko zati berrien eragina
zein den jakiteko oinezko zein bizikleta mugikortasuna bultzatzeko; eta baita ere gizarteari
jakinarazteko bizikleta bideetako azpiegituren eremuan egindako inbertsioek
errentagarritasun sozial ez nolanahikoa lortzen dutela etengabe.
Azkenik, zenbaketen bitartez antzeman ditzakegu gerta litezkeen oinezko zein
txirrindularien balizko fluxu kritikoak, erabiltzaileen arteko bizikidetzan ondorioak izan
ditzaketenak.

2015. urtean ebaluatutako oinezko eta txirrindularientzako bideak honako hauek izan dira:
1.
2.
3.
4.
5.

Azpeitia – Azkoitia
Tolosa – Alegia
Astigarraga – Martutene (Donostia)
Legazpi – Zumarraga
Zumarraga – Azkoitia

1

3,9 Km
3,3 Km
1,1 Km
3,1 Km
10,9 Km

Ohartarazi behar dugu azken urteotan Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarean ireki diren
zenbait bidek oraindik ez dutela kontagailurik. Honako bideak dira zerbitzu hori gabe daudenak: Andoain –
Urnieta; Anoeta – Tolosa; Arrasate – Aretxabaleta; Bergara – Elorregi; Elorregi – Arrasate; Hernani –
Astigarraga; Itsasondo – Ordizia; Zumaia – Narrondo.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Leitzaran (Andoain)
Soraluze – Bergara
Elgoibar – Maltzaga
Asteasu – Zizurkil
Beasain – Ormaiztegi
Eskoriatza – Aretxabaleta
Endarlatsa (Irun)
Segura – Idiazabal
Azpeitia – Lasao (Zestoa)
Antzuola – Bergara
Segura – Zegama
Añorga – Errekalde (Donostia)
Oñati – Epele
GUZTIRA

19,4 Km
4,0 Km
2,5 Km
3,0 Km
3,0 Km
3,5 Km
6,2 Km
2,3 Km
4,0 Km
1,5 Km
3,2 Km
1,6 Km
5,5 Km
82,0 Km

Zenbaketetan egindako metodologia aldaketa
2008-2013ko epeko zenbaketetan lortutako datuak araztu ondoren 1,1eko ponderazio
koefizientea aplikatzen zitzaien urteroko txostenetan, bai oinezkoei baita bizikletei ere,
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kalkulatzen baitzen joan-etorrien % 10 ez zela zenbatzen, zenbait akatsen ondorioz
(bateria agortzeak, matxura mekanikoak zein elektrikoak, eta abar).
Haztapen koefiziente hori bizikleta bideen erabiltzaileei buruzko urteroko galdeketako
landa azterketan ateratako eskuko zenbaketetatik ondorioztatzen zen. Hala ere, kalkulu
hori gutxi gorabeherako izateaz gain, ez zen kontagailu guztietan egiten, eta ez zituen
oinezkoak eta bizikletak bereizten. Azterketa berrien arabera kalkulatzen dugu portzentaje
hori % 5ekoa baino ez dela. Horrenbestez, datu guztiei 1,05-eko ponderazio koefizientea
aplikatu zaie.

2015ean lehenengo aldiz Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide Artapeneko eta Kudeaketako
Zerbitzuak eskuko zenbaketak egin zituen Gipuzkoako bizikleta bideen foru sareko
kontagailu guztietan, oinezko eta bizikletak bereiziz. Aurreikusita dago zenbaketa horiek
urtero egitea.
Eskuko zenbaketa horien ondorioz kontagailu automatiko guztien neurketa-errorea
zehaztu da, oinezko zein bizikleten kasuetan. Oinezkoen kasuetan, ondorioztatu da joanetorrien % 19,96 ez dela zenbatzen, batez ere taldeen kasuetan zelula piroelektrikoak
taldekide guztiak zenbatzeko gai ez direlako.
Bizikletak zehaztasun handiz zenbatzen dira espiren bidez, baina batzuetan haur-aulkiak
bizikletatzat hartzen ditu. Akats hori konpontzeko bizikleten datuei 0,9735-eko ponderazio
koefizientea aplikatu zaie.
Horrenbestez, eskuko zenbaketaren bitartez lortu ditugun ponderazio koefizienteak 2014
eta 2015eko datuei aplikatzeaz gain, gainontzeko urteetako datuetan ere aplikatu ditugu,
koefiziente berri hauek zehatzagoak direla iruditzen zaigulako eta datuen serie historiko
harmonizatua lortze aldera.
Aldaketa hauen ondorioz oinezkoen kopuru orokorrek gora egin dute modu nabarmenean
eta bizikletenak aldiz zerbait jaitsi.
Datozen txostenetan urte bakoitzean Artapeneko eta Kudeaketako Zerbitzuak egindako
eskuko zenbaketa erabiliko da urte horretako datuei dagokien ponderazioa lortzeko eta
aplikatzeko.
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2.

BIZIKLETA BIDE SAREKO ERABILERAREN BILAKAERA OROKORRA

2015. urtean Gipuzkoako Bizikleta Bideen Foru Sareak dituen kontagailuek (18 ale, 82 km
bizikleta bide kontrolatzen dituztenak) 5.365.396 joan-etorri2 zenbatu zituzten, batez
beste 14.740 bidaia eguneko. Horietatik 4.295.590 oinez izan ziren (% 80), eta 1.069.805
bizikletan (% 20).
Datu horiek ez dute erabat islatzen Foru Sarean egiten diren joan-etorri guztiak, azken
urteotan ireki diren zenbait bidetan3 aurreikusitako kontagailuak ez baitaude gaur egun.
Horrenbestez, Bizikleta Bideen Foru Sareak gaur egun duen luzera osoan (118,4 km)
oinarrituta kalkulatu dezakegu 2015. urtean 7.747.108 joan-etorri egin zirela (21.283
bidaia eguneko), horietatik 6.202.414 oinez eta 1.544.694 bizikletaz.
Joan-etorri horien dimentsioaz jabetzeko erreferentzia moduan esango dugu Bizikleta
Bideen Foru Sareak eskuratzen dituen bidaiarien kopurua dela Lurraldebusek 2015.
urtean izan zituen bidaiarien % 33,84.

Bizikletan egiten diren joan-etorrien % 37,5 (579.260) eta oinezkoen %14 (868.338)
eguneroko bidaiak dira, alegia, lana, ikasketak, erosketak edo bestelako gestioekin
2

Txosten honetan “joan-etorri”-tzat hartuko ditugu Gipuzkoako Bizikleta Bideen Foru Sarean dauden
kontagailuek zenbatzen dituzten igarotzeak, edozein noranzkokoak izanda ere.
3
Andoain – Urnieta; Anoeta – Tolosa; Arrasate – Aretxabaleta; Bergara – Elorregi; Elorregi – Arrasate;
Hernani – Astigarraga; Itsasondo – Ordizia; eta Zumaia – Narrondo.
4
Lurraldebusek 22.920.596 bidaiari garraiatu zituen 2015. urtean.
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zerikusirik dutenak. Hortaz, 2015ean Foru Sarean 1.447.598 joan-etorri egin ziren
eguneroko mugikortasunarekin lotuta, bidaia guztien % 18,75.

1. taula
ERABILTZAILEEN BANAKETA JOAN-ETORRI MOTEN
ARABERA
(2015. urtean)

EGUNEROKO JOAN-ETORRIAK
AISIALDI / KIROL JOAN-ETORRIAK
GUZTIRA

Txirrindulariak
579.260
% 37,5
965.434
% 62,5
1.544.694
% 100

Oinezkoak
868.338
% 14
5.334.076
% 86
6.202.414
% 100

Guztira
1.447.598
% 18,7
6.299.510
% 81,3
7.747.108
% 100

Hortaz, aisialdi eta kirolarekin egiten diren joan-etorriak nagusiak dira gure foru sarean. Ez
dugu ahaztu behar Gipuzkoan aisialdiarekin zerikusia duten joan-etorrien pisua ez dela
nolanahikoa, egiten diren joan-etorri guztietatik % 24 arrazoi horrengatik egiten baitira, eta
horietatik ¾a oinez egiten direla6.

5

Datu horiek kalkulatzeko Gipuzkoako foru bizikleta bideetako bidaiak egiteko arrazoien gaineko
proportzioetan oinarritu gara. Iturria: Biziker (2016), “Gipuzkoako foru bizikleta bideen erabilerari buruzko
azterketa 2016”. Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua. Gipuzkoako Foru Aldundia.
6
Eusko Jaurlaritza (2012): “Euskal Autonomia Erkidegoko Mugikortasunaren azterlana 2011”. Eusko
Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia. Gasteiz, 2012
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1. grafikoan ikusten denez 2009az geroztik sareko erabilerak oso bilakaera positiboa izan
du, 2,5 aldiz biderkatuz, bizikleta bide berriak abian jarri direlako eta baita ere erabiltzaile
berriak bereganatzen gauza izan direlako.
Izan ere, 3. grafikoari erreparatzen baldin badiogu baieztatu dezakegu bizikleta bideen
foru sarearen luzeraren eta erabiltzaileen bilakaerak modu paraleloan garatu direla 20122014ko epean (2013. urteko salbuespena izan ezik, gero azalduko dugunez). Hala ere,
2015ean gertatu zen hazkundea nabarmen handiagoa izan zen erabiltzaileen kasuan.
Horrek adieraziko luke erabiltzaile foru sareak erabiltzaile gehiago bereganatzen dituela
(batez ere, oinezkoak: 141 indizeraino iristen dira, txirrindulariak 127raino), nahiz eta
azpiegitura eskaintza ez den proportzio berean hainbeste handitu.

2011-2013ko epean erabiltzaile guztien bilakaera geldoa izan zen, eta 2013an
beherakada txiki bat gertatu zen. Harrezkeroztik gorakada nabarmena eta etengabea
gertatu zen 2014an eta 2015ean (% 40koa).
2011-2013ko bilakaera hori behar den bezela ulertzeko 2 faktore nagusiri erreparatu
beharko genieke:
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a) 2013an izandako eguraldi euritsua:
2012. urtea 2011.a baino zerbait hezeagoa izanda ere, 2013. urtean euri kopuru
ikaragarria jaso zen. Izan ere, 2012an 1.430 litro metro karratuko bildu ziren Euskalmetek
Miramonen duen estazio meteorologikoan. 2013an, berriz, 2.017 litro metro karratuko
bildu ziren, alegia, aurreko urtean baino % 41 gehiago.

Plubiositatearen eragina bizikleta bideetako erabilpenean ez da Gipuzkoan bakarrik
gertatzen. Konparazio baterako, 2013ko Brusela hiriburuko eskualdeko Bizikletaren
Behatokiaren memoriak jasotzen du 2013an txirrindularien kopuruak % 6 behera egin
zuela, izandako eguraldi kaxkarraren eraginez7.
Hortaz, 2013an jasotako euria oztopo nabarmena izan zen bizikleta bide sareak bestela
izango zuen goranzko joera gauzatzeko. Harrezkeroztik euriaren kopuruak behera egin
izanak lagundu zuen erabiltzaileen kopurua handitzera.

7

ProVélo Pro Velo asbl/vzw (2014): « Observatoire du vélo en Région de Bruxelles-Capitale. Rapport
2013 ». 15, rue de Londres. Brusela (Belgika).
http://www.provelo.org/fr/rd/etudes/observatoire-du-velo-en-region-de-bruxelles-capitale
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b) Abian jarritako bizikleta bide berriak:
2013. urtean abian jarritako Oñati-Epeleko bizikleta bidean kontagailu bat ipini zen
2015ean. Urte horretan bide horretako joan-etorrien kopurua oso altua izan zen (500.566),
foru sareko bidaia guztien % 9,3 izanda. Kopuru horrek argitzen du 2014tik 2015era
izandako igoeraren (663.955) hiru laurden.
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3.

ERABILERAREN BILAKAERA BIDEKA

Ikuspegi orokor batetik 2011-2015eko epean bizikleta bideen erabilera 1,4 bider handitu
dela egiaztatzen da, eta joera hori bide gehienetan (14 bidetan) antzematen da. Horien
artean azpimarratu behar ditugu epe honetan joan-etorri gehien berenganatu duten 4
bizikleta bideak: Astigarraga – Martutene, Añorga – Errekalde, Tolosa – Alegia eta
Azpeitia – Lasao. Lehenengo biak igo duten bidaien kopuru absolutua bikaina da (200.000
bidaia baino gehiago), baina Azpeitia – Lasao eta Añorga – Errekalde bideen bilakaera
ikusgarria da, hirukoiztu baitituzte bidaien kopuruak.
Hala ere, 4 kasutan bestelako joera antzematen da (ikus 2. taula eta 5. grafikoa). Izan ere,
Azpeitia – Azkoitia, Leitzaran, Legazpi – Zumarraga, eta Elgoibar – Maltzagako8 bideetan
erabiltzaileen galerak gertatu dira azken urteotan.

IBILBIDEAK
ASTIGARRAGA – MARTUTENE
AÑORGA – ERREKALDE
TOLOSA – ALEGIA
AZPEITIA – LASAO
IRUN – ENDARLATSA
ESKORIATZA – ARETXABALETA
ZUMARRAGA – AZKOITIA
SORALUZE – BERGARA
ZIZURKIL – ASTEASU
SEGURA – IDIAZABAL
SEGURA – ZEGAMA
ANTZUOLA – BERGARA
BEASAIN – ORMAIZTEGI
LEGAZPI – ZUMARRAGA
LEITZARAN
ELGOIBAR – MALTZAGA
AZPEITIA – AZKOITIA
OÑATI – EPELEKO
Guztira

2011

424.911
--9
436.870
71.244
112.983
171.249
265.964
271.044
165.423
69.867
--10
71.185
184.077
386.749
280.495
274.743
706.909
--11

2. taula
2011 - 2015eko JOAN-ETORRIEN BALANTZEA
2015
2011-2015ko
Indizea
aldea
(oinarria 2011. urtea = 100)

688.635
272.087
633.902
258.684
190.758
242.419
304.056
305.905
193.917
92.189
52.175
72.000
180.517
375.756
206.618
197.280
597.930
500.566

3.893.714 5.365.396

8

263.724
263.174
197.032
187.440
77.776
71.170
38.092
34.861
28.494
22.322
3.743
815
-3.560
-10.993
-73.877
-77.463
-108.979
-1.471.683

162
305
145
363
169
142
114
113
117
132
108
101
98
97
74
72
85
-138

Elgoibar – Maltzagako datuak kontu handiz hartu behar dira, bertako kontagailuak etengabeko matxurak
izan baititu eta horren ondorioz zenbait egun eta orduetako zenbaketak ez dira zeharo fidagarriak.
9
Añorga – Errekaldeko kontagailua 2012an abian jarri zenez urte horretako datuekin alderatu da.
10
Segura – Zegamako kontagailua 2012an abian jarri zenez urte horretako datuekin alderatu da.
11
Oñati – Epeleko kontagailua 2015ean abian jarri zen.
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Azpeitia – Azkoitiko bidea Foru Sarean erabiltzaile gehien bereganatzen duen 3. zatia
izanda ere, epe honetan galerak jasan zituen. Horren arrazoia izan zen 2012an Azpeitia –
Lasao bidea abian jarri zela. Horren ondorioz paseatzera joaten ziren Azpeitiko erabiltzaile
askok, Lasao aldera doan bide berriaren hautua egin zuen.
Leitzarango kasuan erabiltzaileen galera 2012an hasi zen eta 2015. urtera arte ez da eten
eta 2011n lortu zuen mailari eutsi ezinik dabil.

2015. urtean, ebaluatutako 18 bideetatik 2 bidetan 600.000 zenbaketatik gora izan ziren
(Astigarraga – Martutenen eta Tolosa – Alegian), eta 2 bidetan 400.000 eta 600.000
arteko zenbaketak dituzte (Azpeitia – Azkoitia, eta Oñati – Epele). Lau bidegorri horietan
pilatzen dira Foru Sarean egiten dira joan-etorrien % 45.
Bestalde, 6 bidetan 200.000 eta 400.000 arteko zenbaketak erregistratzen dituzte (joanetorri guztien % 37), eta 8 bidetan 200.000 zenbaketa baino gutxiago (joan-etorri guztien
% 18) neurtzen dira.

3. taula
BIDAIA KOPURUAREN ARABERAKO BIZIKLETA BIDEEN TIPOLOGIA
(2015eko datuetan oinarrituta)
BIZIKLETA BIDEAK

1. TALDEA
(≥ 400.000 bidaia)

2. TALDEA
(200.000 - 400.000 bidaia)

3. TALDEA
(≤ 200.000 bidaia)

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Astigarraga – Martutene
Tolosa – Alegia
Azpeitia – Azkoitia
Oñati – Epele
Legazpi – Zumarraga
Soraluze – Bergara
Zumarraga – Azkoitia
Eskoriatza – Aretxabaleta
Azpeitia – Lasao
Añorga – Errekalde

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Leitzaran
Elgoibar – Maltzaga
Beasain – Ormaiztegi
Zizurkil – Asteasu
Irun – Endarlatsa
Antzuola – Bergara
Segura – Idiazabal
Segura – Zegama

GUZTIRA
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ZENBAKETAK

2.421.033

%a

% 45,1

% 36,6
1.965.525

978.838

% 18,2

5.109.901

% 100

Bizikleta bideen tipologia bat ezarri dugu erabilera mailaren araberakoa:
• 1. taldea: 400.000 gorako bidaiak dituztenak;
• 2. taldea: 200.000 eta 400.000 arteko bidaiak dituztenak;
• 3. taldea: 200.000 bidaia baino gutxiagokoak.
Tipologia hau erabiliz (ikus 6. grafikoa) ondorioztatzen dugu gure bizikleta bideetan gero
eta joan-etorri gehiago egiten direla fluxu handiagoak dituzten bideetan. Izan ere, 2011an
joan-etorri gehienak (% 62) 200.000 eta 400.000 zenbaketen arteko bizikleta bideetan
egiten ziren. 4 urte geroago talde horren garrantzia ia erdira jaitsi da. Aldiz, epe horretan ia
joan-etorrien erdia (% 44) 400.000 zenbaketa baino gehiago dituzten bideetan egiten dira.
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4.

BIZIKLETA BIDEEN ERABILERA INDIZEA

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Foru Sareak duen gizarte-eragina baloratzeko erkatu
beharko genituzke bideetako erabilera-mailak lotzen dituzten herrietako biztanle
kopuruekin. Horrela modu zehatzagoz antzeman dezakegu bide bakoitzak zeharkatzen
dituen herrietako biztanleengan proportzionalki duen eragina.
Helburu hori betetzeko erabiliko dugu “bizikleta bideen erabilera indizea”. Indize
kalkulatzeko, urtean bide bakoitzak izan dituen zenbaketak, bideak lotzen
zeharkatzen d(it)uen12 herrietako biztanleen kopuruarekin zatitzen da. Horrela, lortzen
baloreak adierazten du bide horretako herri edo herrietako biztanleko urtean egiten
joan-etorri kopurua.

hori
edo
den
den

Sareko bizikleta bideen erabilera indizearen azterketatik (ikus 7. grafikoa), honako ondorio
nabarmendu beharko genituzke:
a) Batezbesteko erabilera indizea 17koa da. Beste era batera esanda, Gipuzkoako
bizikleta bideen foru sareak lotzen dituen herrietako biztanleko 17 joan-etorri egiten
direla urtean batezbestean.
b) Indizerik altuenak (30 puntu baino gehiago) lortzen dituzten 4 bideetatik 3 dira aldi
berean erabiltzaile gehien dituzten bideak (Astigarraga – Martutene, Oñati – Epele, eta
Tolosa – Alegia). Salbuespena Zizurkil – Asteasu da, erabiltzaile gutxien duten bideen
taldeko baita.
c) Astigarraga – Martuteneko indizea (80) benetan nabarmentzekoa da, ia bikoizten baitu
bigarrengoak lortzen duena (Oñati, 45), eta gainera batezbestekoa baino 4,7 bider
handiagoa delako.
Hipotesi gisa pentsatu dezakegu Astigarraga – Martutenen lortutako indizeak zerikusia
daukala neurri batean Donostiarekiko gertutasunarekin (Añorga – Errekalden gertatzen
ez den bezala).

12

Horretarako bide bakoitzak lotzen dituen bi herrietako (edo auzoetako) biztanleen kopurua erabili izan da
honako kasuetan izan ezik: Leitzarango bidean, Andoaingo biztanleak bakarrik kontuan hartu izan dira; Irun
– Endarlatsako bidean, Irungo biztanleak; Añorga – Errekaldeko bidean, Añorga eta Lasarteko biztanleak;
eta Oñati – Epeleko bidean, Oñatiko biztanleak bakarrik kontuan hartu izan dira.
Biztanleen datuen iturria: EUSTAT (2015), Biztanleria Gipuzkoako biztanleria-entitateka, sexuaren, adintaldeen eta naziotasunaren arabera.
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d) Ez da korrelaziorik ageri bizikleta bideen erabilera indizeen eta bideek lotzen dituzten
herrietako biztanleen kopuruaren artean.
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5.

OINEZKO ETA TXIRRINDULARIEN BILAKAERA

Lehen esan bezala, azken 5 urteotan foru sarean kontabilizatu diren eguneroko
erabilpenaren bilakaera aztertuz gero, ikus dezakegu gertatutako igoera % 38koa izan
dela (urteen arteko batezbesteko urteko % 8,8ko gorakada), alegia, 1.471.682 joan-etorri
gehiago lortu direla (ikus 4. taula).
4. taula
JOAN-ETORRIEN BILAKAERA

2011

BIDAIAK
GUZTIRA
3.893.714

2012

OINEZ
3.051.819

OINEZKOEN
INDIZEA
100

3.916.626

3.075.729

2013

3.839.933

2014
2015

BIZIKLETAZ
841.894

BIZIKLETA
INDIZEA
100

101

840.896

100

2.923.402

96

916.530

109

4.701.442

3.751.123

123

950.318

113

5.365.396

4.295.590

141

1.069.805

127

HAZKUNDEA
1.471.682
HAZKUNDEA
% 37,8
(%etan)
(Indizeak 2011. urtea = 100)

1.243.771

227.911

% 40,8

% 27,1

Igoera nabarmen hori oinez zein bizikletaz egindako bidaietan gertatu da, baina askozaz
handiagoa izan da lehen kasuan (% 41) bigarrenean baino (% 27).
Erabiltzaile berriak irabazi dituzten bideei erreparatuz gero (ikus 5. taula), txirrindularien
kasuan, igoera absolutu handienak jasotzen dira erabiltzaile gehiago eskuratu duten
lehenengo 3 bideetan Astigarraga – Martutene, Azpeitia – Lasao eta Añorga – Errekalde
(29.000 eta 41.000 joan-etorrien artekoak).
Azpimarragarriak dira baita ere, Irun – Endarlatsa eta Soraluze – Bergarako bideak,
20.000tik gorako bizikletaren bidezko bidaia berri lortu baitituzte.
Proportzioari erreparatuz txirrindularien igoerarik handienak Añorga – Errekalden, Segura
– Idiazabalen eta, batez ere, Azpeitia – Lasaon gertatu dira. Azken bide honetan bidaien
kopurua ia boskoiztu egin da azken 5 urteotan.
Hala ere, ohartu behar dugu goranzko joera hori ez dela bide guztietan gertatu. Izan ere,
sareko 5 bideetan erabiltzaileen galerak gertatu dira.
Bestalde, bide bakoitzean bilakaera hori oinezko eta txirrindularien artean nola izan den
aztertuz gero konturatuko gara oinez egindako joan-etorrien kopurua 5 bidetan jaitsi den
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bitartean (datu orokorrekin bat eginez), bizikletaren kasuan jaitsiera 7 bideetan gertatzen
dela, hau da, bideen % 40tan.

5. taula
2011 - 2015eko JOAN-ETORRIEN BALANTZEA
OINEZ
Indizea
(2011. urtea = 100)

IBILBIDEA
ASTIGARRAGA – MARTUTENE

234.876

180

28.848

122

TOLOSA – ALEGIA

191.720

171

5.312

103

AZPEITIA – LASAO

151.530

346

35.910

476

AÑORGA – ERREKALDE

131.513

320

41.248

204

ESKORIATZA – ARETXABALETA

69.787

151

1.383

104

ZUMARRAGA – AZKOITIA

63.474

139

-25.382

76

IRUN – ENDARLATSA

53.539

173

24.237

162

ZIZURKIL – ASTEASU

28.553

121

-58

100

SORALUZE – BERGARA

13.566

106

21.295

151

SEGURA – IDIAZABAL

13.379

122

8.943

210

SEGURA – ZEGAMA

5.397

114

-1.654

82

ANTZUOLA – BERGARA

2.731

104

-1.916

80

LEGAZPI – ZUMARRAGA

-2.630

99

-8.363

86

BEASAIN – ORMAIZTEGI

-3.236

98

-324

99

LEITZARAN

-51.533

77

-22.344

63

ELGOIBAR – MALTZAGA

-70.034

73

-7.428

60

AZPEITIA – AZKOITIA

-95.235

84

-13.745

86

737.398

141

85.961

127

13

Guztira

Aldea

BIZIKLETAZ
Indizea
(2011. urtea = 100)

Aldea

Txirrindularien galerarik handienak Zumarraga – Azkoitian eta Leitzaranen gertatzen dira
(22.000 joan-etorritik gorakoak), baina proportzioari erreparatuz jaitsierarik handienak
Elgoibar – Maltzagan14 eta Leitzaranen izan dira, 60 eta 63ko indizeak izanda hurrenez
hurren. Leitzarango bidearen emaitzek zerikusirik izan dezakete bertan antzematen den
zoruaren mantentze-lan eskasarekin.
Bestalde, oinezkoak galdu dira galera orokorra gertatu diren bide beretan.

13

Oñati – Epeleko datuak ez dira taulan azaltzen, bertako kontagailua 2015ean abian jarri baitzen.
Lehen esan bezala Elgoibar – Maltzagako datuak kontu handiz hartu behar dira, kontagailuak etengabeko
matxurak izan baititu, eta horren ondorioz zenbait egun eta orduetako zenbaketak ez dira zeharo fidagarriak.

14
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Aurkeztu diren datuek agerian uzten dute Gipuzkoako bizikleta bideen foru sareko
erabiltzaile nagusiak oinezkoak direla (% 80).
Oinez eta bizikletaz gure sarean egiten diren joan-etorrien proportzioek gora-behera txiki
batzuk badituzte ere, nahiko egonkorra dira denboran zehar, baina, hala ere,
txirrindularien proportzioak 4 puntu galdu ditu azken 6 urteotan (ikus 8. grafikoa).

4.295.590 joan-etorri egin ziren oinez 2015. urtean, hau da, batez beste 11.801 bidaia
eguneko, 2008. urteko kopurua 3 aldiz bidertuz (ikus 9. grafikoa).
Bizikletei dagokienez 1.069.805 joan-etorri egin ziren 2015. urtean, hau da, batez beste
2.939 bidaia eguneko, 2008. urteko kopurua 2,5 aldiz bidertuz.
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5.1.

TXIRRINDULARIEN BILAKAERA

Lehen esan bezala, txirrindularien kopuruak gora egin du azken urteotan. 2009az geroztik
txirrindularien kopurua bikoiztu egin da, urteen arteko % 13ko igoera lortuz batezbestean
eta 537.508 joan-etorri gehiago bereganatuz.
Gure sarean bizikletaz egiten diren joan-etorrien proportzioak gora-behera txiki batzuk
baditu ere, nahiko egonkorra izan dira denboran zehar (% 20 ingurukoa), baina, hala ere,
txirrindularien proportzioak 4 puntu galdu ditu azken 6 urteotan (ikus 8. grafikoa).
2015. urtean milioi bateko (1.069.805) bizikleten joan-etorrien langa gainditu da lehen
aldiz. Beste era batera esanda, bizikletan eguneko 2.939 bidaia egin ziren iaz gure bidesarean. Batezbesteko eguneko bizikleten intentsitatea oso baxua bada ere15 (eguneko
15

Erreferentziatzat hartu ditugun bi dokumentu teknikoek proposatutako erabilera mailaren araberako
bizikleta bideen tipologiak kontuan hartuz (ikus 3. taula), ondorioztatu beharko genuke Gipuzkoako bizikleta
bide foru sareko batezbesteko eguneko bizikleta-fluxuak txikiak izaten direla. Izan ere, Transport for Londonen tipologiak (Iturria: Transport for London: “London Cycling Design Standards”. London, 2014) 3 talde
bereizten ditu: bizikleta-fluxu oso handikoak (≥ 2.500 joan-etorri eguneko), fluxu handikoak (1.000 - 2.500
joan-etorri eguneko) eta fluxu txikikoak (≤ 1.000 joan-etorri eguneko); Communauté Urbaine de Strasbourgek (Iturria: Communauté Urbaine de Strasbourg: “Guide des aménagements cyclables”, Strasbourg, 1998)
ere bizikleta bideak 3 taldetan sailkatzen ditu: fluxu handikoak (≥ 1.500 joan-etorri eguneko), fluxu
ertainekoak (700 - 1.500 joan-etorri eguneko) eta fluxu txikikoak (≤ 700 joan-etorri eguneko). Horietako
edozein tipologia hartuta ere Gipuzkoako foru bizikleta bide guztiak fluxu txikikotzat jo beharko genituzke,
fluxu gehien duena ere (Tolosa – Alegia) bizikletan eguneko 483 joan-etorrira baino ez baita iritsi (2013.
urtean).
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156 joan-etorri), zenbait kasutan eguneko 400tik gorako bidaia izatera iristen da (Tolosa –
Alegian, eta Astigarraga – Martutenen).
Hala ere, azpimarratu behar da orduko 200dik gorako bizikleten zenbaketak neurtzera
iristen dela zenbait momentutan (ordu guztien % 0,03tan) eta ibilbidetan (batez ere,
Tolosa-Alegian, eta Soraluze-Mekolalden).

Bizikletaren erabilpen maila ezberdinak antzematen ditugu Foru Sarean:
a) Alde batetik, 6 bidetan bizikleten portzentajeek batezbesteko orokorra (% 20)
gainditzen dute. Txirrindularien proportziorik altuena duten bideak Irun – Endarlatsa (%
33), eta Añorga – Errekalde (% 30) dira.
b) Bestaldetik, bizikleten proportziorik txikiena Elgoibar – Maltzagan antzematen da (% 6),
zerrenda horretan azaltzen den hurrengoaren ia puntuazio erdia (Antzuola – Bergara,
% 11). Esan beharra dago 8 bidetan zenbatzen diren txirrindularien proportzioa ez dela
% 15era iristen.
c) Txirrindularien galerarik handienak Zumarraga – Azkoitian eta Leitzaranen gertatu dira
(22.000 joan-etorritik gorakoak). Lehen esan bezala, Leitzaranen kasuan emaitzek
zerikusirik izan dezakete bertan antzematen den zoruaren mantentze-lan eskasarekin.
d) Txirrindularien igoera handienak jasotzen dira Astigarraga – Martutene, Azpeitia –
Lasao, eta Añorga – Errekalde (29.000 eta 41.000 joan-etorrien artekoak).
Azpimarragarriak dira baita ere, Irun – Endarlatsa eta Soraluze – Bergarako bideetan
20.000tik gorako bizikleta bidezko bidaia berri lortu baitituzte. Proportzioari erreparatuz,
txirrindularien igoerarik handienak Añorga – Errekalden, Segura – Idiazabalen eta,
batez ere, Azpeitia – Lasaon gertatu dira. Azken bide honetan bidaien kopurua ia
boskoiztu egin da azken 5 urteotan.
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5.2.

OINEZKOEN BILAKAERA

Lehen esan bezala, sareko erabiltzaileen artean oinezkoen kopuruak gora egin du azken
urteotan. 2009az geroztik oinezkoen kopurua 2,6 aldiz bidertu egin da, urteen arteko %
19ko igoera lortuz batezbestean ,eta 2.661.547 joan-etorri gehiago bereganatuz.
Foru Sarean oinez egiten diren joan-etorrien proportzioak gora-behera txiki batzuk baditu
ere, nahiko egonkorra izan dira denboran zehar (% 80 ingurukoa), baina, hala ere,
oinezkoen proportzioak 4 puntu irabazi ditu azken 6 urteotan (ikus 8. grafikoa).
Oinez eguneko 11.800 bidaia egin ziren iaz gure bide-sarean. Batezbesteko eguneko
oinezkoen intentsitatea baxua bada ere (eguneko 656 joan-etorri), 4 bidetan eguneko
1.000tik gorako joan-etorriak zenbatzen dira: Astigarraga – Martutenen (1.450), Azpeitia –
Azkoitian (1.400), Tolosa – Alegian (1.265), eta Oñati – Epelen (1.120).
Hala ere, azpimarratu behar da orduko 400dik gorako oinezkoen zenbaketak neurtzera
iristen dela zenbait momentutan (ordu guztien % 0,1etan) eta ibilbidetan (batez ere, OñatiEpelen, eta Azpeitia-Azkoitian).
Oinezkoen erabilpen maila ezberdinak antzematen ditugu Foru Sarean (ikus 11. grafikoa):
a) Alde batetik, 8 bidetan oinezkoen portzentajeek % 85etik gorakoak dira. Oinezkoen
proportziorik altuena duten bideak Elgoibar – Maltzaga (% 94) eta Antzuola - Bergara
(% 89) dira.
b) Bestaldetik, oinezkoen proportziorik txikiena Irun - Endarlatsan (% 67) eta Añorga Errekalde (% 70) antzematen da.
c) Oinezkoen galerarik handienak Azpeitia – Azkoitian (95.235 joan-etorri), Elgoibar –
Maltzaga (70.034) eta Leitzaranen (51.533) gertatu dira. Lehen esan bezala, Azpeitia –
Azkoitiko galeraren arrazoia izan zen 2012an Azpeitia – Lasao bidearen irekitzea. Izan
ere, paseatzera joaten ziren Azpeitiko erabiltzaile askok, Lasao aldera doan bide
berriaren hautua egin zuen. Bestalde, Leitzaranen kasuan emaitzek zerikusirik izan
dezakete bertan antzematen den zoruaren mantentze-lan eskasarekin.
d) Oinezkoen hazkunderik handienak jasotzen dira Astigarraga – Martutene, Tolosa –
Alegia, Azpeitia – Lasao, eta Añorga – Errekalde (131.000 eta 235.000 joan-etorrien
artekoak). Proportzioari erreparatuz txirrindularien igoerarik handienak Azpeitia –
Lasaon eta Añorga – Errekalden gertatu dira. Azken bide hauetan bidaien kopurua
hirukoiztu egin da azken 5 urteotan.
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6.

BIDEETAKO FLUXU KRITIKOAK

Lehen ikusi bezala, Foru Sareko bidaien batezbesteko fluxuak txikiak badira ere, zenbait
bidetan eta ordutan maila kritikoetara iristen ote diren aztertu nahi izan dugu.
Orduz orduko azterketa hori egiteko bakarrik aintzat hartuko ditugu 2015. urtean 07:00 21:00 bitarteko joan-etorriak (denbora tarte horretan pilatzen baitira bidaia guztien % 95).
Oinezkoen kasuan, fluxu kritikotzat joko ditugu orduko 400 bidaiatik gorakoak16, eta
txirrindularien kasuan orduko 200 bidaiatik gorakoak. Maila horiek gainditzen direnean
bidea gainezkatuta dagoela adierazi nahi luke, oinez edo bizikletan ibiltzeko gutxieneko
baldintzak betetzen ez direlako.
Azterketak argi ondorioztatzen du (ikus 6. taula) ia ez dagoela oinezko fluxu kritikorik
ordu gehienetan. Izan ere, ordu guztietatik bakarrik % 0,1etan egiaztatu dira orduko 400
oinezko baino gehiago.
6. taula
OINEZKOEN ORDUKO FLUXUAK
Maiztasuna
%
(orduen kopurua)
ORDUKO 200 OINEZKO BAINO GUTXIAGO
ORDUKO 200-399 OINEZKO
ORDUKO 400 OINEZKO BAINO GEHIAGO
GUZTIRA

100.741

99,4

475

0,5

88

0,1

101.304

100,0

Zenbaki absolututan oinezkoen fluxu kritikoak oso urriak izaten badira ere, ostiral eta larunbatetan haien proportzioa handitu egiten da, nabarmen (ikus 12. grafikoa).

16

Bidaia maila hori ezarri dugu erreferentzitzat jo izan ditugun zenbait txosten tekniko ospetsutan orduko eta
metro linealeko 200 oinezko gehienezko maila jotzen baita oinezko eta txirrindularien arteko trafikoen
bateragarritasuna onartzeko (Gipuzkoako Bizikleta Bideen Foru Sarean oinezkoentzako erreiak 2 metro
zabalekoak izaten dira, batezbeste). Ikus CROW (2011): “Manual de Diseño para el Tráfico de Bicicletas”.
Ede, Holanda; Hans Godefrooij (2010): “Cycling in pedestrian areas - facts and guidelines”. The Hague,
Holanda.
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Bideei erreparatuz gero konturatuko gara oinezkoen fluxu kritiko gehienak 2 bidetan pilatzen direla: Oñati-Epelen (% 56) eta Azpeitia-Azkoitian (% 22). Oñati-Epeleko bidean fluxu
horiek ordu guztien % 0,6tan gertatzen dira (gainontzeko bideetan baino 6 bider gehiago),
eta Azpeitia-Azkoitikoan % 0,2tan17.
Txirrindularien fluxu kritikoei dagokionez 2015eko ordu guztietatik bakarrik % 0,03tan
egiaztatu dira orduko 200 bidaiatik gorakoak. Fluxu kritiko horiek batez ere igandeetan (%
54) gertatzen dira (ikus 12. grafikoa) eta 2 bidetan pilatzen dira, batez ere: Tolosa-Alegian
(% 50) eta Soraluze-Mekolalden (% 39).
Tolosa-Alegiako bidean fluxu horiek ordu guztien % 0,3tan gertatzen dira (gainontzeko
bideetan baino 10 bider gehiago), eta Soraluze-Mekolaldean % 0,2tan18.
17

Urtero egiten dugun “Gipuzkoako bizikleta bideen erabilerari buruzko azterketa” izeneko txostenetan
Azpeitia-Azkoitiko bidean ez da bizikidetza arazo berezirik antzematen oinezko zein txirrindularien
ikuspegitik. Izan ere, 2015 eta 2016ko balorazioek altuak dira (oinezkoenak 7,7koa eta 7,8koa dira, hurrenez
hurren; eta 7,4koa eta 6,6koa txirrindularien aldetik), beti ere batez bestekoen gainetik. Hortaz, gaur egun
esan dezakegu bide horretan neurtzen diren fluxu kritikoak ez dutela eraginik oinezko eta txirrindularien
arteko bizikidetzan. Oñati-Epeleko erabiltzaileen gaineko baloraziorik ez da jaso aipatutako azterketan.
18

Txirrindularien fluxu kritiko horiek izan daitezke arrazoietako bat ulertzeko 2016ko “Gipuzkoako bizikleta
bideen erabilerari buruzko azterketa”-n Tolosa-Alegian eta Soraluze-Mekolaldean antzematen diren oinezko
eta txirrindularien arteko bizikidetzari buruzko balorazio txikiak. Gainera, Tolosa-Alegian 2015eko eta 2016ko
oinezko eta txirrindularien balorazio orokorrak batez bestekoen behera daude, eta aztertutako bideetako
txikienetakoak dira. Soraluze-Mekolaldean berdin gertatzen da, 2016ko txirrindularien kasuan izan ezik.
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7.

SAREAREN ERABILERA ORDU, EGUN ETA URTEKO SASOIEN ZEHAR

Bizikleta bideen erabilera orduen arabera aztertuz gero, honako ondorioak atera daitezke:

a) Nabaria denez, 00:00etatik 06:00ak arteko erabilera oso txikia izaten da (bidaia guztien
% 2 baino ez dira egiten tarte horretan).
b) Erabilera maila igotzen hasten da etengabe 07:00etatik 11:00ak arte, ordu horretan
eguneko mailarik gorenera iritsiz (tarte horretan joan-etorri guztien % 34 pilatzen dira).
Hori ez da harritzekoa kontuan izanda ordutegi horretan lanera edo ikastera joateko
ordutegiarekin bat egiten duela, eta aldi berean tarte horretan jubilatu asko (ez da
ahaztu behar erabiltzaileen % 80 oinezkoak direla, eta horietako gehienak jubilatuak
nagusiak direla), bideak paseatzeko edo ariketa arina egiteko erabiltzen dituztela.
c) 11:00etatik 14:00ak arte bidaien fluxuak hasten dira jaisten (bazkaltzeko orduarekin bat
eginez), eta ondoren berriz ere igo egiten dira 18:00ak arte (eguneko 2. gailurra,
zeinean pilatzen dira etxera itzultzeko bidaiak eta baita ere asialdiko eta kirol
jarduerak), segidan beheranzko bidea hartuz.
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d) Oinezko eta txirrindularien arteko alde handiegirik ez da antzematen ordutegiei
dagokionez. Hala ere, aipatu beharko genuke 14:00ak inguruan oinezkoen fluxuak
jaisten diren bitartean, txirrindularien artean jaitsiera hori gertatzen baldin bada ere, ez
dela horren handia izaten, pertsona batzuk ordu horiek bizikletan ibiltzeko erabiltzen
dituzten seinale.

Bizikleta bideen erabilera nahiko iraunkorra izaten da astelehenetik osteguna arte,
ostiraletan eta larunbatetan zertxobait jaitsiz, eta igandeetan erabilera % 25 igotzen da.

Oinezkoek eta txirrindulariek partekatzen dute joera hori, baina txirrindularien kasuan
erabilera larunbatetan hasten da, eta asteburuetako igoera proportzionalki oinezkoena
baino 5 puntu inguru handiagoa izaten da. Horrek agerian uzten du sareko
txirrindularientzako asteburuak duten garrantzia aisialdirako eta kirola egiteko.
Bizikleta bideen erabilera ez da modu guztiz homogeneo banatzen urteko sasoien zehar,
urtarokotasuna nabarmena izanik. Izan ere, azken 3 urteotako datuek argi erakusten dute
bideen erabilerak gora egiten duela urteko 2. eta 3. hiru hilabetekoetan, batez ere
txirrindularien kasuan. Urteko 6 hilabete horietan urteko bidaien % 56-58 pilatzen dira.
Gertaera hau logikoa dirudi hilabete horietan eguraldi hobeagoa egiten duelako (euri eta
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haize gutxiago, eta tenperaturak altuagoak izaten dira), eta bestetik argi orduak luzeagoak
izaten direlako.
Azpimarratu behar dugu 1. hiru hilabetea, hain zuzen ere eguraldi kaskarrena egiten duen
sasoian, erabilerarik txikiena duen hiru hilabetea izateaz gain, erabiltzaileen fluxuak
beherantz doaz etengabe urteak pasa ahala, bai oinezkoen kasuan, baita txirrindularien
artean ere.
Hala ere, oinezko eta txirrindularien arteko joera ezberdinak antzematen ditugu. Alde
batetik, oinezkoen bilakaera txirrindulariena baino orekatuagoa izaten da sasoien artean.
Txirrindulariek bezala neguan gutxiagotan erabiltzen dituzte bideak.

Gero udaberrian oinezkoen erabilerarik gorena gertatzen da, eta handik aurrera joanetorrien kopurua jaisten da pixkanaka. Txirrindulariek aldiz, erabilera mailarik gorena
udaran izaten dute, eta udazkenean oinezkoek baino gutxiago erabiltzen dituzte bizikleta
bideak.
Bestalde, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Sarean ere ondorioztatzen dugu erabilerak jaitsi
egiten duela euri kopuruaren zuzeneko proportzioan, munduko gainontzeko lurraldeetan
gertatzen den bezala.
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Horrenbestez, urteko sasoien arteko bizikleta bideen bilakaera horrek zerikusirik handia
dauka urte bakoitzean jasotako euri kopuruaren bilakaerarekin. Alegia, urtean zehar
botatako euri kopuruak baldintzatzen du bete-betean gure bizikleta bideetako erabilera
maila, 17. grafikoak argi eta garbi agerian uzten digunez.
Izan ere, urteko 1. hiru hilabetea izaten da sasoirik euritsuena eta azken 3 urteotan
antzeko euri kopuru berdintsua jaso izan da urtaro horretan. Aldi berean, sasoi hori da
joan-etorri gutxien jasotzen duena. Joera hori areagotu izan da epe horretan. Euri kopuru
antzekoa jasota ere 2013-2014ko epeko 1. hiru hilabeteetan erabilera mailaren jaitsiera
ulertzeko kontuan hartu behar dugu 2014 eta 2015 gainontzeko sasoietan askozaz ere
euri kopuru txikiagoa jaso dela.
Azkenik, 2015eko udazkena aurrekoekin alderatuta nabarmen lehorragoa izan da eta
horrek ekarri du erabiltzaileen kopuruak gora egitea, bereziki txirrindulariena.
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8.

LABURPENA

1. 2015. urtean, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Foru Sarean (18 ale, 82 km bizikleta bide
kontrolatzen dituztenak) 5.365.396 joan-etorri izan ziren, batez beste 14.740 bidaia
eguneko. Horietatik 4.295.590 oinez izan ziren (% 80), eta 1.069.805 bizikletan (% 20).
Foru Sareak 118,4 km-koa izanda kalkulatu dezakegu 2015. urtean 7.747.108 joanetorri egin zirela (21.283 bidaia eguneko), horietatik 6.202.414 oinez eta 1.544.694
bizikletaz. Beste era batera esanda, bertan eskuratzen diren bidaiarien kopurua da
Lurraldebusek 2015. urtean izan zituen bidaiarien % 34.
2009az geroztik sareko erabilpena 2,5 aldiz biderkatu da, bizikleta bide berriak abian
jarri direlako eta erabiltzaile berriak eten gabe bereganatzen direlako.
2011-2015eko epean gertatutako igoera % 38koa izan da, alegia, batezbesteko urteko
% 8,8ko gorakada. Igoera hori oinez zein bizikletaz egindako bidaietan antzematen
da, baina askozaz handiagoa izan da lehen kasuan (% 41), bigarrenean baino (% 27).
Hazkunde horren arrazoien artean honako hauek aipa genitzake: oinez eta bizikletan
ibiltzeko herrietako inguruneetan izandako hobekuntzak; bizikletaren erabilpenaren
alde zabaltzen ari diren ekimenak; mugikortasuneko kulturan gertatzen ari diren jarrera
eta ohituren aldaketak, batez ere gazteen artean; krisialdi ekonomikoaren eragina;
erregaiaren prezioaren igoera; eta abar.

2. Bizikletan egiten diren joan-etorrien % 38 eta oinezkoen %14 eguneroko bidaiak dira,
alegia, lana, ikasketak, erosketak edo bestelako gestioekin zerikusirik dutenak. Hortaz,
2015ean
Foru
Sarean
1.447.598
joan-etorri
egin
ziren
eguneroko
mugikortasunarekin lotuta, bidaia guztien % 19.

3. 2011- 2015eko epean erabilera handitu da bide gehienetan (14 bidetan). Horien
artean honako hauek azpimarragarriak dira: Astigarraga – Martutene, Añorga –
Errekalde, Tolosa – Alegia eta Azpeitia – Lasao. Lau bidegorri horietan pilatzen dira
joan-etorri guztien % 45. Lehenengo biak igo duten bidaien kopuru absolutua bikaina
da (200.000 bidaia baino gehiago). Azpeitia – Lasao eta Añorga – Errekalde bideen
bilakaera ikusgarria da, hirukoiztu baitituzte bidaien kopuruak.
Gure bizikleta bideetan gero eta joan-etorri gehiago egiten dira fluxu handiagoak
dituzten bideetan, besteetan baino.

4. Azpeitia – Azkoitia, Legazpi – Zumarraga, Leitzaran, eta Elgoibar – Maltzagako
bideetan erabiltzaileen galerak gertatu dira azken urteotan.
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Bestalde, oinez egindako joan-etorrien kopurua 5 bideetan jaitsi den bitartean,
bizikletaren kasuan jaitsiera 7 bideetan gertatu da, hau da, bideen % 40tan.
Txirrindularien galerarik handienak Zumarraga – Azkoitian eta Leitzaranen gertatzen
dira.

5. Gipuzkoako bizikleta bideen foru sareak lotzen dituen herrietako biztanleko 17 joanetorri egiten dira urtean. Erabilera indizerik gorenak lortzen dituzten 4 bideetatik 3 dira,
aldi berean, erabiltzaile gehien dituzten bideak (Astigarraga – Martutene, Oñati –
Epele, eta Tolosa – Alegia). Salbuespena Zizurkil – Asteasu da, erabiltzaile gutxien
dutenetakoa baita.
Azpimarratu behar da Astigarraga – Martuteneko bideak lortzen duen erabilera indizea,
ia bikoizten baitu Oñatirena, bigarren altuena.

6. Foru Sarean txirrindularien kopuruak gora egin du azken urteotan, 2008az geroztik
kopurua 2,5 aldiz bidertuz. Urteen arteko txirrindularien % 13ko igoera lortzen da
batezbestean, eta 537.508 joan-etorri gehiago.
2015. urtean milioi bateko (1.069.805) bizikletaz egindako joan-etorrien langa gainditu
da lehen aldiz, hau da, batez beste 2.939 bidaia eguneko.
Txirrindularien igoera handienak jasotzen dira Astigarraga – Martutene, Azpeitia –
Lasao, eta Añorga – Errekalde. Proportzioari erreparatuz igoerarik handienak Añorga –
Errekalden, eta Azpeitia – Lasaon gertatu dira.
Txirrindularien proportzioa nahiko egonkorra bada ere, 4 puntu galdu ditu azken 6
urteotan (% 24tik %20ra). Txirrindularien proportziorik altuenak Irun – Endarlatsan (%
33) eta Añorga – Errekalden (% 30) jasotzen dira. 8 bidetan zenbatzen diren
txirrindularien proportzioa ez da % 15era iristen.
Batezbesteko eguneko bizikleten intentsitatea oso baxua bada ere (eguneko 156 joanetorri bide bakoitzean), Tolosa – Alegian eta Astigarraga – Martutenen eguneko 400tik
gorako bidaia izatera iristen da. Gainera, orduko 200dik gorako bizikleten
zenbaketak neurtzera iristen da zenbait momentutan, batez ere, Tolosa-Alegian eta
Soraluze-Mekolalden.

7. Gipuzkoako bizikleta bideen foru sareko erabiltzaile nagusiak oinezkoak dira (% 80)
eta gainera 4 puntu irabazi ditu azken 6 urteotan. 8 bidetan oinezkoen portzentajeek %
85etik gorakoak dira, eta mailarik gorenak Elgoibar – Maltzaga eta Antzuola –
Bergaran neurtzen dira.
4.295.590 joan-etorri egin ziren oinez 2015. urtean, hau da, batez beste 11.801 bidaia
eguneko, 2008. urteko kopurua 3 aldiz bidertuz. Urteen arteko % 19ko igoera igoera
lortzen da batezbestean.
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Oinezkoen hazkunderik handienak jasotzen dira Astigarraga – Martutene, Tolosa –
Alegia, Azpeitia – Lasao, eta Añorga – Errekalde; eta galerarik handienak Azpeitia –
Azkoitian, Elgoibar – Maltzaga, eta Leitzaranen.
Batezbesteko eguneko oinezkoen intentsitatea baxua bada ere (eguneko 656 joanetorri), 4 bidetan eguneko 1.000tik gorako joan-etorriak zenbatzen dira: Astigarraga –
Martutenen, Azpeitia – Azkoitian, Tolosa – Alegian, eta Oñati – Epelen. Orduko
400dik gorako oinezkoen zenbaketak neurtzera iristen da zenbait momentutan,
batez ere, Oñati-Epelen eta Azpeitia-Azkoitian.

8. Foru Sareko bidaien batezbesteko fluxu kritikoak (oinezkoen kasuan, orduko 400
mugimendutik gorakoak, eta txirrindularien kasuan, orduko 200 mugimendutik
gorakoak) ordu gehienetan oso txikiak izaten dira: ordu guztietatik bakarrik % 0,1etan
egiaztatu dira oinezkoen kasuan, eta % 0,03tan txirrindularien kasuan.
Fluxu kritiko horiek ostiral eta larunbatetan areagotu egiten dira, eta bide jakin
batzuetan pilatzen dira: Oñati-Epelen eta Azpeitia-Azkoitian, oinezkoei dagokienez; eta
Tolosa-Alegian eta Soraluze-Mekolalden, txirrindularien kasuan. Une kritiko horiek
erabiltzaileen arteko bizikidetzan eragina dute, Tolosa-Alegiako eta SoraluzeMekolaldeko bideetan.

9. Bizikleta bideen erabilera 2 ordu-tarte handitan pilatzen da: 09:00etatik 13:00era
(11:00etan mailarik gorena izanda); eta 17:00etatik 19:00etara. 00:00etatik 06:00ak
arteko tartean bidaia guztien % 2 baino ez dira egiten.

10. Erabilera nahiko iraunkorra izaten da astelehenetik osteguna arte, ostiraletan eta
larunbatetan zertxobait jaitsiz, eta igandeetan % 25 inguru igoz.

11. Bizikleta bideen erabilerak urtarokotasuna nabarmena dauka. Izan ere, joan-etorrien
% 58, 2. eta 3. hiru hilabetetan pilatzen dira, batez ere txirrindularien kasuan, eguraldi
hobeagoa egiten duelako, eta argi orduak luzeagoak direlako.
Udaberria izaten da oinezkoek bideak gehien erabiltzen dituzten garaia. Handik
aurrera joan-etorrien kopurua jaisten da pixkanaka. Txirrindulariek aldiz, erabilera
mailarik gorena udaran izaten dute, eta udazkenean oinezkoek baino gutxiago
erabiltzen dituzte bizikleta bideak.

12. Gipuzkoako Bizikleta Bideen Sarean ondorioztatu dezakegu erabilerak jaitsi egiten
duela euri kopuruaren zuzeneko proportzioan, munduko gainontzeko lurraldeetan
gertatzen den bezala.
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Urteko 1. hiru hilabetea izaten da sasoirik euritsuena eta azken 3 urteotan antzeko
euri kopuru berdintsua jaso izan da urtaro horretan. Aldi berean, sasoi hori da joanetorri gutxien jasotzen duena. Bestalde, 2015eko udazkena aurrekoekin alderatuta
nabarmen lehorragoa izan da, eta horrek ekarri du erabiltzaileen kopuruak gora
egitea, bereziki txirrindulariena.
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